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SE ÎMBIN! CU ESTETICA
CEL MAI PUTERNIC, CEL MAI PRACTIC, CEL MAI CARISMATIC...



PERFORMAN"!
RIDICAT!

VITEZ! 
MARE

Cu motorul s!u electric cu cuplu 
ridicat, este minicamionul ideal 
pentru uz industrial
"i terenuri dif icile.

Cu interiorul s!u func#ional, ofer!
"oferului o zon! larg! de confort,
iar caracteristicile dot!rii r!spund 
tuturor cerin#elor dumneavoastr!.

SECURITATE 
RIDICAT!

CALITATE
ÎNALT!

P-1000 a fost fabricat cu materiale 
de înalt! calitate "i manoper!

perfect!, pentru a promite 
"oferului s!u

o c!l!torie confortabil!.

Este proiectat
pentru protec#ia optim! a cabinei

în cazul unei coliziuni, cu o 
structur! de caroserie care

absoarbe energia,
u"oar! "i robust!.



Cu des$gnul s!u op#$onal, P-1000 va f$ cel ma$ 
bun ajutor al dumneavoastr!
în zonele $ndustr$ale.
Dator$t! d$mens$un$lor, capac$t!#$$ portante
"$ d$fer$telor sale carcase, v! va ofer$ serv$c$$ 
valoroase în numeroase domen$$, cum ar 
f$ un$t!#$le $ndustr$ale, "ant$erele navale, 
aeroportur$le, serv$c$$le po"tale "$ cele de
cur$erat.

Un as$stent un$c în zonele tur$st$ce
cum ar f$ hotelur$le, sta#$un$le "$ zonele de 
camp$ng.
Ve#$ s$m#$ d$feren#a dator$t! confortulu$
de ut$l$zare "$ structur$$ rez$stente la efort.

Structura sa compact!, compatibil! cu
traficul urban, capacitatea sa superioar! de 
urcare "i manevrabilitatea îl fac avantajos în
toate condi#iile, deoarece poate intra cu 
u"urin#! chiar "i pe str!zile
înguste.

IDOMENII
INDUSTRIALE

TURISM

TRANSPORT

Datorit! caracteristicilor sale de performan#! ridicate,
seria PILOTCAR P-1000 nu provoac! probleme pe teren 
plat sau accidentat "i nu v! obose"te. V! faciliteaz!
munca în depozite, ferme, gr!dini, sere "i terenuri 
agricole.

P-1000 este lider în multe domenii publice, cum ar fi
servicii de administra#ie comunitar!, spitalele, 
campusurile, parcurile, spa#iile verzi "i colectarea 
de"eurilor.

Datorit! structurii sale compacte "i manevrabilit!#ii 
superioare, poate intra cu u"urin#! în spa#iii în care 
vehiculele de colectare a de"eurilor de mari dimensiuni
nu pot intra, pe str!zi "i bulevarde înguste "i
în zone închise traficului.

DOMENII
AGRICOLE

SERVICII
PUBLICE

CUR!"ARE #I
COLECTAREA 
DE#EURILOR

DOMENII      DE UTILIZARE      



Chassis

(0²XJy��§ÄX�y�m
Dumneavoastr! decide"i cum dori"i s!-l utiliza"i.
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POTRIVIT PENTRU ORICE DOMENIU

DESIGN CARE ÎNDEPLINE%TE CERIN&ELE VIITORULUI
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EMISII
„0”

100%
ELECTRIC

Este atât economic
cât "i ecologic. Ne îndeplinim
responsabilitatea fa#! de lumea în 
care tr!im pentru a ne proteja viitorul
cu „0” emisii.

Cu motorul s!u 100% electric,
P-1000 î"i arat! puterea "i
durabilitatea.

P-1000 a fost construit cu idei inovatoare "i o tehnologie perfec#ionist!. Cu versiunea sa 
de "asiu, P-1000 ofer! posibilitatea de a alege mai multe tipuri de caroserie în func#ie de
condi#iile "i cerin#ele variabile de utilizare în via#a profesional!.

Cel mai bun din clasa sa "i cel mai bun partener de afaceri pentru 
dumneavoastr!. Cu versiunea cu "asiu, pur "i simplu decide#i 
dumneavoastr! ce s! face#i.

Design op!ional
CAPACITATEA 
DE REMORCARE

COMPACT #I
FUNC"IONAL

Cu structura sa puternic! "i durabil! 
a "asiului, motorul electric de ultim! 
genera#ie cu cuplu ridicat
"i o sarcin! a remorcii de pân! la 2000 kg, 
P-1000 poate dep!"i toate.
condi#iile dif icile.

P-1000 este la datorie în toate domeniile de care 
ave#i nevoie. Lucrul în interior, în exterior sau în 
spa#ii înguste devine mai u"or "i mai pu#in obositor. 

Seria 
P-1000 a adus un nou stil
pentru vehiculele electrice din 
categoria sa. A fost dezvoltat pentru 
cele mai dure condi#ii de utilizare,
pe principiul durabilit!#ii de neegalat
"i al siguran#ei maxime.

Siguran$a 
înainte de 
toate înainte 
de toate



AUTONOMIE LITIU-ION COSTURI 
REDUSE

Autonomie max. 220 km/h

* (În conformitate cu WLTP, cu o baterie de 26 kWh)

Cu op#iunea litiu-ion, 
P-1000 v! ofer! o autono-
mie mai mare.  

Datorit! motorului electric, cos-
turile de înc!rcare nu reprezint! 
o problem!.

MODULAR

25%

Cu dimensiunile sale 
compacte "i o raz! de 
întoarcere de 4,6 m,
ofer! o manevrabilitate 
ridicat! chiar "i în cele 
mai înguste spa#ii.
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MANEVRA-
BILITATE 

ÎNALT!

SLOPE 



Viteza max. 55 km/h

Sistem de frânare 
ȲƵǐƵȁƵȲƊɈǞɨƌ

ªƵǐǶƊȲƵƊ�ƵǶƵƧɈȲȌȁǞƧƌ�
a vitezei cu 2 moduri 
de conducere 
diferite

Cu motorul s!u 100% electric, cuplul ridicat "i "asiul robust
din o#el, performan#a este treaba sa.

PERFORMAN"!

AER
CONDI"IONAT SERVODIREC"IE

ELECTRIC!
SISTEM AUDIO 
MULTIMEDIA

Cu aerul s!u condi#ionat, P-1000
spore"te în mod semnificativ nivelul de 
confort interior al "oferului
"i ofer! un mediu de lucru optim
în cele mai dif icile condi#ii
cilmatice.

P-1000, produsul unei tehnologii tinere "i dinamice,
asigur!, cu sistemul s!u de sunet AM/FM-Bluetooth-USB "i 
echipamentele interioare func#ionale, mai mult! pl!cere de 
a conduce

P-1000, produsul unei inginerii tinere "i dinamice,
asigur!, cu ajutorul sistemului s!u încorporat
de sunet AM/FM-Bluetooth-USB "i
interiorul func#ional mai mult! pl!cere de a conduce.

Categoria 
L7e-CU

100% 
electric

„0” emisii



OPEN CARGO BOX

NU V! FIE FRIC! DE 
POVAR! 

CEL MAI PUTERNIC, CEL MAI PRACTIC, CEL MAI CARISMATIC



SIM&I&I FOR&A
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SILEN"IOS

Cu motorul s!u 100% electric "i 
emisiile de carbon „0”, nu ve#i f i
expus la poluarea mediului sau
la poluarea fonic!

Cu o capacitate de înc!rcare de pân! 
la 1000 kg, poate face fa#! cu u"urin#! 
sarcinilor zilnice.

P-1000 î"i arat! puterea "i durabilitatea cu motorul s!u 100% electric.
Nu compromite capacitatea de înc!rcare, ofer! o c!l!torie mai sigur! "i o 
manevrabilitate mai bun!.

Designul viitorului a întâlnit ingineria 
creativ!. Elegantul P-1000 a fost 
proiectat în fiecare detaliu pentru a 
ar!ta rezisten#! "i durabilitate.

NOI SUNTEM 
VIITORUL

Liderul de pia#! din clasa sa, cu motor 100% electric "i manevrabilitate
optim!. Oriunde v! vor duce drumurile, ve#i de#ine controlul deplin.

Cu capacitatea sa de transport "i func!ia practic# 
de înc#rcare, P-1000 este u"or de utilizat în toate 
domeniile vie!ii.

DIMENSIUNI FUNC"IONAL
Datorit! dimensiunilor sale compacte, 
înc!rcarea "i desc!rcarea nu vor f i o 
problem!.

Motorul s!u electric de mare putere 
"i structura func#ional! cu tehnologie 
superioar! v! vor permite s! efectua#i cu 
succes munca opera#ional!.

CAPACITATE 
DE ÎNC!RCARE

25%
SLOPE

ASISTENTUL INDISPENSABIL



OP"IUNI DE 
CULOARE TAXI #ASIUL

Reflecta#i-v! stilul cu op#iuni de 
culoare alb!, ro"ie "i gri pentru 
munca comutator de oprire de 
urgen#! în cabin!, siguran#a 
dumneavoastr! va f i superioar!.
dumneavoastr!.
 

Cu centura de siguran#! 
în 3 puncte, senzor de 
siguran#! pentru "ofer, 
imobilizator "i.

Datorit! "asiului s!u din o#el 
de înalt! performan#! pentru 
autovehicule, ofer! performan#e 
ridicate în cele mai dif icile 
sarcini.

Cu un motor electric 
care genereaz! un cuplu 
ridicat "i cu structura sa 
dinamic!, î"i face treaba 
perfect pe cele mai diferite 
structuri de teren.
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Sistem de frânare
ȲƵǐƵȁƵȲƊɈǞɨƌ

ÎNC!LZIRE 
AUXILIAR!

AFI#AJ DIGITAL DE INFOR%
MA"II DESPRE VEHICUL

REMOR%
CARE

Cu ajutorul înc!lzirii auxiliare, 
confortul de la volan nu este afectat 
nici m!car în cele mai aspre condi#ii 
de iarn!.

Toate informa#iile de care ave#i nevoie despre vehicul sunt afi"ate pe 
ecranul digital de informa#ii despre vehicul.

Testa#i trac#iunea ridicat! cu ajutorul 
op#iunii de remorcare a P-1000.

Viteza max. 55 km/h

Capacitate 
ǿƊɮǞǿƌ�ƮƵ�
ǢȁƧƌȲƧƊȲƵ�ׁ׀׀׀�ǲǐ

Cu o sarcin! a remorcii de 2000 kg "i o capacitate de 
înc!rcare de pân! la 1000 kg, P-1000 poate face fa#! 
cu u"urin#! celor mai dif icile sarcini. Datorit! func#iilor 
practice ale carcasei, înc!rcarea "i desc!rcarea sunt mult 
mai u"oare.

PUTERNIC

Categoria 
L7e-CU

100% 
electric

„0” emisii



Cargo 

CEL MAI RAPID   
DIN CATEGORIA SA 
CEL MAI RAPID, CEL MAI DINAMIC, CEL MAI FIABIL



FIX LA TIMP
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VITEZ! VOLUME DE 
ÎNC!RCARE

Cu o vitez! de 55 km/or! "i
func#iile practice de înc!rcare "i 
desc!rcare, economise"te timp.

Cu o capacitate de înc!rcare de pân! 
la 3,2 m3, va f i indispensabil pentru 
industria logistic!.

Colegul nou "i experimentat se afl! chiar în fa#a u"ii dumneavoastr!.

Datorit! structurii de emisii „0” "i func#iilor de conducere 
silen#ioase "i confortabile, munca dumneavoastr! în 
traficul urban este mai u"oar!.

Conceput pentru a livra marfa
cât mai repede posibil.

CUTIE DE 
MARF!

MANEVRABILITATE 
ÎNALT!

Pentru a facilita înc!rcarea "i desc!rcarea 
transporturilor, ofer! solu#ii ergonomice 
cu o u"! cu dou! aripi în spate "i o u"! 
glisant! pe lateral.

P-1000 este la datorie în toate domeniile de care 
ave#i nevoie. Cu o raz! de întoarcere de 4,6 m, 
munca dumneavoastr! este mai u"oar! datorit! 
structurii modulare "i designului compact în 
zonele de lucru din interior sau exterior, precum 
"i în zonele de lucru limitate.

P-1000 este ideal pentru toate tipurile 
de lucr!ri logistice, cu o structur! 
sigur! care faciliteaz! înc!rcarea "i 
desc!rcarea, un volum de înc!rcare de 
3,2 m3 "i o manevrabilitate ridicat!.

O revolu$ie în 
transporturi

m3



L7e-CU CUPLU 
RIDICAT

CONDUCERE 
CONFORTABIL!

Cu certif icatul L7e-CU, ve#i 
avea parte de mai mult 
trafic urban cu P-1000, 
care a fost aprobat pentru 
traficul rutier.

Preg!ti#i-v! pentru o 
c!l!torie lin! "i dinamic! cu 
motorul 100% electric!

P-1000 ofer! o manevrabilitate 
mai bun! "i o experien#! de 
condus mai confortabil! pentru 
"oferul s!u.

CEL MAI RAPID, 
CEL MAI DINAMIC, 
CEL MAI FIABIL

Este colegul ideal, cu 
performan#ele sale 
impresionante pe 
distan#e scurte "i lungi, 
cu motorul cu cuplu 
ridicat "i costuri de 
energie de 7 ori mai mici 
decât cele ale vehiculelor 
pe baz! de
combustibili fosili.
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ÎN VÂRFUL
CATEGORIEI

SALE

25%
SLOPE



PRACTIC TEHNOLOGIC MODURI DE VITEZ!
Toate caracteristicile func#ionale au fost 
complet adaptate la nevoile industriei 
logistice "i de transport de marf!. Economisi#i 
timp cu func#iile practice de înc!rcare "i 
desc!rcare.

P-1000 a fost dezvoltat special pentru a"tept!rile 
"oferului "i v! va încânta cu echipamentele sale 
tehnologice.

Maximiza#i-v! performan#a cu 2 moduri de vitez! diferite, în func#ie 
de condi#iile de drum.

Volumul de 
ǢȁƧƌȲƧƊȲƵ�ƮƵ�
max. 3,2 m3

Sistem de
frânare 
ȲƵǐƵȁƵȲƊɈǞɨƌ

m&

Viteza max. 55 km/h

Este cel mai rapid din categoria sa, cu o capacitate 
de înc!rcare ridicat!, acces u"or la str!zile înguste, 
manevrabilitate excelent! "i structur! dinamic!.

DINAMIC

Categoria 
L7e-CU

100% 
electric

„0” emisii



Waste Tipper 

MAI CURAT CU NOI 
ORA"UL E

 CEL MAI ECOLOGIC, CEL MAI CURAT, CEL MAI SILEN#IOS...



POTRIVIT PENTRU NEV%
OILE DUMNEAVOASTR!

TREABA SA ESTE DOAR S' CURE&E
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SISTEM DE 
AMORTIZOARE 
HIDRAULICE

DISPOZITIV DE BAS-
CULARE PENTRU CON-
TAINERELE DE DE#EURI

Intrarea pe str!zile înguste, pe 
care vehiculele mari de colectare a 
de"eurilor nu pot intra, este o treab! 
u"oar! pentru P-1000. În plus, cu 
ajutorul dispozitivului de basculare a 
containerelor, ora"ul va f i mai curat 
cât ai zice pe"te!

Intr! pe aleile înguste pe care vehiculele 
mari de colectare a de"eurilor nu pot intra.
Floare la ureche pentru P-1000. În plus, 
cu ajutorul dispozitivului de basculare a 
containerelor, ora"ul va f i mai curat cât ai 
zice pe"te!

Str!zile înguste "i locurile inaccesibile nu vor fi o problem! pentru P-1000. Cur!#enia 
este singura sa datorie.

Vehiculul de colectare a de"eurilor P-1000 a fost proiectat "i 
dezvoltat pentru a r!spunde nevoilor vie#ii urbane moderne "i a fost 
fabricat pentru o mare varietate de domenii, de la servicii publice
la investi#iile din sectorul privat.

ÎNTOTDEAUNA PREG$TIT

VOLUMUL DE 
COLECTARE A 
DE#EURILOR

ACUMULATOR

El va f i expertul în cur!#enie al ora"ului, cu un 
volum fix de colectare a de"eurilor de 2 m3 "i 
cu echipamente tehnologice practice care vor 
facilita colectarea gunoiului.

P-1000 este oferit cu un pachet de baterii 
litiu-ion pentru o durat! lung! de via#!.

Colectorul de gunoi P-1000 se 
deplaseaz! cu u"urin#! pe str!zile 
înguste ale ora"ului sau oriunde nu 
pot intra vehiculele mari de colectare 
a gunoiului. Poate arunca gunoiul pe 
care îl colecteaz! în recipientul unui 
camion de gunoi mai mare sau în 
zonele de colectare a gunoiului.

UN 
VIITOR 
CURAT



ILUMINARE 
PUTERNIC!

CAMER! 
RETROVIZOARE

P-1000 lumineaz! întunericul 
nop#ii cu faruri cu halogen de 
faz! lung!, lumini de zi "i lumini 
posterioare.

Camera retrovizoare faciliteaz! 
manevrele în spa#ii restrânse.

Cu structura sa silen#ioas! 
"i compact! pentru lucr!ri 
de cur!#enie urban!, î"i 
face treaba f!r! a deranja 
pe nimeni.
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POTRIVIT 
PENTRU 

TEXTURA 
ORA#ULUI 

FRÂN! 
REGENERATIV!

De îndat! ce ridica#i piciorul de 
pe accelera#ie, P-1000 v! încarc! 
bateriile "i încetine"te confortabil 
datorit! sistemului de frânare 
regenerativ!.

25%
SLOPE



Volum de 
colectare de 2 m3 

Sistem de frânare 
ȲƵǐƵȁƵȲƊɈǞɨƌ

Sistem hidraulic de 
basculare. Cu dis-
pozitiv de înclinare a 
containerului de 
gunoi

Facilita#i-v! munca cu tehnologia PILOTCAR. Când v! 
urca#i la volanul modelului P-1000, este u"or s! decide#i 
unde s! cur!#a#i. Restul e treaba lui...

PRACTIC

m&

ECOLOGIC
MOTOR DE CURENT 
ATERNATIV

CAPOTURI LATERALE 
CU DESCHIDERE

P-1000 nu se murd!re"te în timpul cur!#!rii. 
Cu o emisii de carbon „0”, nu numai c! cur!#! 
mediul înconjur!tor, dar combate "i poluarea 
aerului.

Datorit! motorului de curent alternativ ecologic "i 
f!r! între#inere al P-1000, nu exist! nicio pierdere de 
performan#!.

În cutia de colectare a de"eurilor a P-1000, toate detaliile au 
fost luate atent în considerare. Exist! un sistem de deschidere 
a capacului pe ambele p!r#i, pentru a facilita înc!rcarea 
de"eurilor de dimensiuni mai mici.

Categoria 
L7e-CU

100% 
electric

„0” emisii

Sistem de 
frânare 
ȲƵǐƵȁƵȲƊɈǞɨƌ

Viteza max. 55 km/h



Datorit! calit!#ii ridicate a materialelor, structurii minimaliste "i sistemului 
multimedia produs special pentru P-1000, condusul devine mult mai distractiv.

DOT!RI INTERIOARE CARE R!SPUND TUTUROR NEVOILOR



CONFORTABIL #I FUNC"IONAL

Conceput pentru a f i confortabil datorit! spa#iului interior 
generos "i spa#iului pentru picioare



Chassis
²§0!XIX!�ÄXX�À0RyX!0 ²§0!XIX!�ÄXX�À0RyX!0

!ɐɈǞƵ�ƮƵ�ǿƊȲǏƌ�ƮƵȺƧǘǞȺƌ



Cargo Basculant pentru 
ƮƵɂƵɐȲǞ

²§0!XIX!�ÄXX�À0RyX!0 ²§0!XIX!�ÄXX�À0RyX!0



`°ƹŢ��ŝääÙ ?OQ�WA 55 55 55 55
`°ƹŢ��īńŝä ?	A 25 25 25 25
`°ƹŢ�~°ĸČä�ş�X�zŠ

Xä°ÙĚdÎěÙ��ōĈŢĈ�Ĩ�ė ?OQA ōōƄ ōōƄ ōōƄ ōōƄ
XěƊėěƙĴĚFńĸ�ōƏ�Ĩ�ė ?OQA ōƏǆ ōƏǆ ōƏǆ ōƏǆ
XěƊėěƙĴĚFńĸ�ƕƄ�Ĩ�ė ?OQA ƕƕǆ ƕƕǆ ƕƕǆ ƕƕǆ

(-&��.� 45*3�(&7,4�'4< (14�*)�(&7,4�'4< ;&�8*�(411*(8.43�'4<

8=5*�&5574:&1

)��jĸĚŲń°Ù�Ɗƺŝä�°ŝŝŲńƲ°ī XſäĚ�ƙ XſäĚ�ƙ XſäĚ�ƙ XſäĚ�ƙ

z°ŷŷäĸČäŲ ōŤō ōŤō ōŤō ōŤō
�ĸīń°ÙäÙ��äėěÎīä��äěČėƊ�ş���Š Xä°ÙĚdÎěÙ��ōĈŢĈ�Ĩ�ė ?OKA ōōōǆ ōōìǆ ōƏƕā ōĈĈľ

XěƊėěƙĴĚFńĸ�ōƏ�Ĩ�ė ?OKA ìāì ľƕì ōǆƄì ōōľſ
XěƊėěƙĴĚFńĸ�ƕƄ�Ĩ�ė ?OKA ľľì ōǆƄì ōƕǆì ōƏƏſ

:Ųńŷŷ��äėěÎīä��äěČėƊ�ş:��Š�
ş`°ƹŢ�ƳäěČėƊ�ûńŲ�ûƙīīƺ�īń°ÙäÙ�ƲäėěÎīäŠ

?OKA ōìſǆ ōìſǆ ōìſǆ ōìſǆ

`°ƹěĴƙĴ��ė°ŷŷěŷ�Xń°Ù��°ŝ°ÎěƊƺ�öş:��Ě���Š Xä°ÙĚdÎěÙ��ōĈŢĈ�Ĩ�ė ?OKA ſƄǆ Ƅľǆ āĈā Ĉƕō

XěƊėěƙĴĚFńĸ�ōƏ�Ĩ�ė ?OKA ōǆōƕ ľĈƕ ìǆƕ ƄſƏ
XěƊėěƙĴĚFńĸ�ƕƄ�Ĩ�ė ?OKA ìſƕ ìǆƕ ƄƄƕ āƏƏ

�ńƳěĸČ��°ŝ°ÎěƊƺ�şjĸĚ~ń°Ù�w�jüĚ~ń°ÙŠ ?OKA ƕāǆ�w�ƕǆǆǆ ƕāǆ�w�ƕǆǆǆ ƕāǆ�w�ƕǆǆǆ bwd

À0!RyX!X�m�²§0!XIX!�ÀX�y²

A   - XäĸČƊė ?QQA Əāìì ƏƄľƏ ƏƄſƄ Əľǆǆ
'�� - �ěÙƊė� ?QQA ōƏāǆ ōƏāǆ ōƏāǆ ōƏāǆ
(��- BäěČėƊ ?QQA ōìǆǆ ōìǆǆ ōìǆǆ ōľǆǆ
)�� - :ŲńƙĸÙ��īä°Ų°ĸÎä ?QQA ōìā ōìā ōìā ōìā
*� - �ėääīÅ°ŷä ?QQA ƕĈƄƕ ƕĈƄƕ ƕĈƄƕ ƕĈƄƕ
F  - Xń°ÙěĸČ�BäěČėƊ ?QQA ìƕā ììǆ ììǆ ōāìō
,� - Xń°ÙěĸČ�zī°ƊûńŲĴ�XäĸČƊė ?QQA bwd ōƄƕā ōāſǆ ōƄĈā
-� - BäěČėƊ�ńû��°ŷƊä��ńÙƺ�şjŝäĸ�zńŷěƊěńĸŠ ?QQA bwd bwd bwd ƏƕƕƄ
.��  - �ěÙä�%ńńŲ�BäěČėƊ ?QQA bwd bwd bwd ōāōì
J  - �°ŲČń��ńƹ�BäěČėƊ ?QQA bwd ĈƏǆ ľſā ōǆìǆ
K  - %ƙĴŝěĸČ�BäěČėƊ ?QQA bwd bwd bwd ōāìǆ
1�  - �°ŲČń��ńƹ��ěÙƊė ?QQA bwd ōƏƕì ōƏƕì ōƏƕì

�ƙŲĸěĸČ�~°Ùěƙŷ ?QA ĈŢƄ ĈŢƄ ĈŢƄ ĈŢƄ

).2*3�.43�

5*7+472&3(*

;*.,-8�(&5&(.8=

(-&��.� 45*3�(&7,4�'4< (14�*)�(&7,4�'4< ;&�8*�(411*(8.43�'4<

À0!RyX!X�m�²§0!XIX!�ÀX�y²

�ƺŷƊäĴ��ńīƊ°Čä ?:A Ĉìwd� Ĉìwd� Ĉìwd� Ĉìwd�

`ńƊńŲ��ńĸƊěĸƙńƙŷ�zńƳäŲ ?O;A ōǆ ōǆ ōǆ ōǆ

`ńƊńŲ�zä°Ĩ�zńƳäŲ ?O;A 22 22 22 22

`°ƹŢ�`ńƊńŲ��ńŲŦƙä ?3QA ōǆƕ ōǆƕ ōǆƕ ōǆƕ

`ńƊńŲ��ńĸƊŲńī��ĸěƊ ?&A ��~�F�ĚƄǆǆ ��~�F�ĚƄǆǆ ��~�F�ĚƄǆǆ ��~�F�ĚƄǆǆ

�°ƊƊäŲƺ�Xěûä��ƺÎīä Xä°ÙĚdÎěÙ��ōĈŢĈ�Ĩ�ė ?G]GPIWA ōìǆǆ ōìǆǆ ōìǆǆ ōìǆǆ

XěƊėěƙĴĚFńĸ�ōƏ�Ĩ�ė ?G]GPIWA Ĉǆǆǆ Ĉǆǆǆ Ĉǆǆǆ Ĉǆǆǆ

XěƊėěƙĴĚFńĸ�ƕƄ�Ĩ�ė ?G]GPIWA Ĉǆǆǆ Ĉǆǆǆ Ĉǆǆǆ Ĉǆǆǆ

�°ƊƊäŲƺ��ė°ŲČä��ěĴä Xä°ÙĚdÎěÙ��ōĈŢĈ�Ĩ�ė ?LVWA ōǆĚōƕ ōǆĚōƕ ōǆĚōƕ ōǆĚōƕ

XěƊėěƙĴĚFńĸ�ōƏ�Ĩ�ė ?LVWA ĈĚƄ ĈĚƄ ĈĚƄ ĈĚƄ

XěƊėěƙĴĚFńĸ�ƕƄ�Ĩ�ė ?LVWA ſĚľ ſĚľ ſĚľ ſĚľ

~ä°ŲĚ�ėääī�%ŲěƲä � � � �
)īäÎƊŲńĸěÎ�ŷŝääÙ�Ʋ°Ųě°Ɗěńĸ�Ƴw�ƕ�ĴńÙäŷ � � � �

+7438��%ńƙÅīä�ƳěŷėÅńĸä�Ɗƺŝä×�ûƙīīƺ�ěĸÙäŝäĸÙäĸƊ�ŷƙŷŝäĸŷěńĸ�ŷƺŷƊäĴ�ƳwÎńěī�
ŷŝŲěĸČŷ�ńƲäŲ�ėƺÙŲ°ƙīěÎ�ŷėńÎĨ�°ÅŷńŲÅäŲŷ � � � �

7*&7���äĴěĚěĸÙäŝäĸÙäĸƊ�ŷƙŷŝäĸŷěńĸ�ŷƺŷƊäĴ×�Îńěī�ŷŝŲěĸČŷ�°ĸÙ�ėƺÙŲ°ƙīěÎ�ŷėńÎĨ�
°ÅŷńŲÅäŲŷ�Ƴw�ŝ°ĸė°ŲÙ�ŲńÙ � � � �

�äīûĚÎńĴŝäĸŷ°ƊěĸČ�ÙńƙÅīä�ŲäÙƙÎƊěńĸ�ėäīěÎ°ī�Ų°ÎĨĚ°ĸÙĚŝěĸěńĸ � � � �

)īäÎƊŲěÎ�zńƳäŲ��ƊääŲěĸČ�ş)z�Š � � � �

+7438��BƺÙŲ°ƙīěÎ�ÙěŷÎ�ÅŲ°Ĩä � � � �
7*&7��BƺÙŲ°ƙīěÎ�ÙŲƙĴ�ÅŲ°Ĩä � � � �
`äÎė°ĸěÎ°ī�ŝ°ŲĨ�ÅŲ°Ĩä�Ƴw�ŷ°ûäƊƺ�ŷäĸŷńŲ � � � �
~äČäĸäŲ°ƊěƲä�ÅŲ°Ĩä � � � �

Ƥd�N�»�Ud�Nb

(-&��.���dƙƊńĴńƊěƲä�ŷƊƺīä�ėä°ƲƺĚÙƙƊƺ�ŷƊääī�ûŲ°Ĵä�ƳěƊė�ėěČė�ÎńŲŲńŷěńĸ�ŲäŷěŷƊ°ĸÎä � � � �
(&'��dīƙĴěĸƙĴ�ûŲ°Ĵä�»�ŝ°ěĸƊäÙ�~�`�ŷƊƺīä�ÅńÙƺ � � � �

ōƄā�~ōƏ��ľĈwľƕ~ � � � �

24847�24847�(438741�93.8

87&3�2.��.43

'&88*7=

�9�5*3�.43��=�8*2

�8**7.3,��=�8*2

'7&0*��=�8*2

(-&��.����(&'

8=7*����;-**1�



 FACTORY IN TURKEY FACTORY IN USA �IIX!0ۋ��à�ª0R�Ç²0�Xy�J0ªw�yæ �IIX!0ۋ��à�ª0R�Ç²0�Xy� ÇmJ�ªX�
v-Ѵ;vŠrbѴo|1-uĺ1olĺ|u v-Ѵ;vŠrbѴo|1-u;�ĺ1ol v-Ѵ;vŠrbѴo|1-uĺ1olĺ|u v-Ѵ;vŠrbѴo|1-uĺ1olĺ|u

TURKEY
BULGARIA

GERMANY

USA

PRODUCTION FACILITIES AND REPRESENTATIONS
U°Åěĸ�»�UńĴûńŲ

%ěČěƊ°ī��äėěÎīä�FĸûńŲĴ°Ɗěńĸ��ÎŲääĸ � � � �
�äĸƊŲ°ī�%ńńŲ�XńÎĨěĸČ��ƺŷƊäĴ�Ƴw�~äĴńƊä��ńĸƊŲńī � � � �
zńƳäŲ��ěĸÙńƳŷ � � � �
�ěĸÙŷėěäīÙ��°ŷė��ƺŷƊäĴ � � � �
�ƙĸ��ěŷńŲŷ � � � �
8ńŲäĚ°ûƊ�dÙĢƙŷƊ°Åīä�%ŲěƲäŲĚz°ŷŷäĸČäŲ��ä°Ɗŷ�Ƴw�FĸƊäČŲ°ƊäÙ�Bä°ÙŲäŷƊŷ�»��äĸƊŲ°ī�dŲĴŲäŷƊ � � � �
�°Åěĸ�FĸƊäŲěńŲ�XěČėƊěĸČ � � � �
d`w8`��īƙäƊńńƊėĚ����dƙÙěń��ƺŷƊäĴ � � � �
ōƕ�Ě����jƙƊīäƊ � � � �
)īäÎƊŲěÎ�Bä°ƊäŲ�°ĸÙ�dw� j j j j
%ěäŷäī�Bä°ƊäŲ � � � �
)īäÎƊŲěÎ�zńƳäŲ��ƊääŲěĸČ�ş)z�Š � � � �
~ä°ŲĚ��ěäƳ��°ĴäŲ° � � � �
z°ŲĨěĸČ��äĸŷńŲ � � � �

7IRO

�ėěƊä � � � �
~äÙ j j j j
:Ųäƺ j j j j

1MGLXW]WXIQ

BěČėĚXńƳ��ä°Ĵ�B°īńČäĸ�Bä°ÙīěČėƊŷ�Ƴw�X)%�%~X � � � �
~ä°Ų��Ų°Ĩä�»�zńŷěƊěńĸ�X)%�XěČėƊŷ � � � �
X)%�~äƲäŲŷěĸČ�XěČėƊ � � � �
X)%��ä°Îńĸ�XěČėƊ�şdĴÅäŲŠ j j j j

,ÃZIRPMO

ƏĚŝńěĸƊ��ä°Ɗ��äīƊŷ � � � �
zŲäŷäĸÎä��äĸŷńŲ�°ĸÙ�FĴĴńÅěīěŷäŲ � � � �
�ƊääŲěĸČ�XńÎĨ�Ƴw�Uäƺ � � � �
BńŲĸ � � � �
~äƲäŲŷä��ƙǂǂäŲ � � � �
�°ûäƊƺ��ƳěƊÎė�FĸŷěÙä��°Åěĸ � � � �

'EXEV]E

Xä°ÙĚdÎěÙ��ōĈŢĈ�Ĩ�ė j j j j
XěƊėěƙĴĚFńĸ�ōƏ�Ĩ�ė j j j j
XěƊėěƙĴĚFńĸ�ƕƄ�Ĩ�ė j j j j

�ńƳěĸČ�BěƊÎė j j j bwd

STANDART & OPTIONAL FEATURES

(EFMR���(SQJSVX

(SPSV

1MKLXMRK��]WXIQ

�EJIX]

'EXXIV]

(-&��.� 45*3�(&7,4�'4< (14�*)�(&7,4�'4< ;&�8*�(411*(8.43�'4<

8S[MRK


